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I sama sobie zadaję pytanie - czy to jest przyjaźń czy tylko
spotkanie?
Mam lat 94 co mnie zadziwia, że dobiegłam do tego sędziwego wieku. Śmierć czekała
na mnie niecierpliwie i prawie codziennie w getcie łódzkim, otarła się o mnie po wojnie, o
czym kiedyś napiszę, i szybko-dla mnie-za szybko wleciałam w późną starość.
Mózg mój pracuje obecnie na znacznie wolniejszych obrotach, absorpcja nowego
materiału ma tempo ślimacze a pamięć?- och, mą pamięć mogę porównać do sita, tyle ma
dziur zwłaszcza w zakresie imion i nazwisk. Do tego mój wzrost wynoszący niegdyś 150 cm.
stracił parę bezcennych centymetrów i umieścił mnie w kategorii ludzi niskich, chyba nawet
bardzo niskich. Na szczęście nogi mnie niosą i to nieźle, choć niekiedy z lekką zadyszką.
Staram się obiektywnie opisać mój stan umysłowy i fizyczny, by zrozumieć co mnie skłoniło
do ponad 9-godzinnej podróży do Polski związanej z trudną adaptacją do zmiany czasu i nie
lada wysiłkiem fizycznym.
To była moja już trzecia wizyta na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Wracałam z
dwóch ostatnich wizyt rozczarowana, często głęboko smutna a nade wszystko uczuciowo
straszliwie dotknięta napisami „Żydzi do gazu” na ścianach domów.
Dlaczego więc do Polski jeździłam? Żeby lizać nie zagojone rany? Cierpiętnictwo nie
leży w mej naturze. Wracałam, aby pobyć w Łodzi z Krystianem, którego poznałam w
internecie i jego rodziną. Okazało się, że 39-letni Krystian urodzony na Bałutach – co nas od
razu zbliżyło – nie znał historii wojennej Bałut choć robił wspaniałe zdjęcia ulic i budynków
dawnego getta, a każda z tych kamienic posiada swe własne wojenne życiorysy.
Dyskutowaliśmy na emailu nad jego zdjęciami, bo domy getta choć zniszczone czasem i
zaniedbaniem na fotografiach pokazywały swą smutną przeszłość.
Ja także w osobie Krystiana widziałam po raz pierwszy oblicze „młodej Polski”, tych
młodych Polaków, którzy pracowali we wielu krajach Unii Europejskiej i zjeździli pół świata.
Krystianowe pokolenie wolne, lepiej wykształcone, wielojęzyczne przez kontakt i prace z
osobami innymi narodowości nabywało tolerancji i sympatii dla innych obyczajów, innych
tradycji i różnorakiej religii. Krystian i jego rodzina pokazali, że Łódź owrzodzona grafitami
antyżydowskimi to Łódź nie typowa. Antysemityzm, rak ludzkiego myślenia i uczucia,
przestał być w Łodzi chorobą endemiczną i okazało się, że jest sporo ludzi w typie Krystiana i
to nie tylko w Łodzi.
Krystiana liczna rodzina stała się moja polską rodziną, z którą spędziłam kilkakrotnie
sporo czasu. To były także moje powroty do dzieciństwa i wczesnej młodości. Oddychałam
znacznie ulepszonym łódzkim powietrzem i piłam samotnie doskonałą „małą czarną”. Nigdy
w hotelu Sawoj, określonym przez Tuwima jako „sterczący głupio Sawoj”, więc chodziłam
do Grandu.
Widziałam Tuwima przypadkowo w Warszawie, tuż po jego powrocie do Polski.
Chciałam mu powiedzieć o moim i Stelli oczarowaniu jego poezją w łódzkim getcie. Jego
wiersze jak latające dywany unosiły nas wysoko ponad getto, pozwalając uciec od głodu,

chłodu i strachu i pokołysać nas w jego przepięknej Ojczyźnie-Polszczyźnie . Chłonąc
wierszyk „na stacji Chandra Unyńska, gdzieś w mordobijskim powiecie” – te genialne nazwy
sklecone z różnych słów wprowadzały nas od razu w sedno wspaniałego, komiczno-smutnego
ale życiowo prawdziwego wiersza o nieodwzajemnionej miłości. Wiersze śpiewały, bawiły,
smuciły i zapewniały nas „ergo sum”, bo tych wzruszeń nikt w nas nie mógł zabić.
Liryka Tuwima obiecywała lata pełne kolorowej, mocnej fizycznej miłości; jego
poezja buntu krzyczała pięknym słowem o nierówności społecznej i braku tolerancji.
Chciałam mu to wszystko powiedzieć, ale nie śmiałam go zatrzymać na ulicy a teraz tych
niewypowiedzianych słów żałuję, bo myślę, że Tuwimowi, jak każdemu artyście, vox populi
jest potrzebny.
Pisałam w USA po angielsku moje wspomnienia, ale nie potrafiłam stworzyć
powieści-rzeki, bo pamięć moja nie notowała detali. Mogłam tylko opisać fragmenty życia i
dlatego opowiadania a nie powieść odpowiadały memu pisaniu. Sporo moich opowiadań
ukazały się w różnorodnych tygodnikach amerykańskich i stamtąd przeszły do internetu.
Nawiązałam także ciekawe znajomości a nawet przyjaźnie z niektórymi czytelnikami
zaabsorbowanymi tematyką Holocaustu. Często zagłada była dla nich pewną odmianą
teatru Grand Guignol; inni mieli zranione serca okrutnością ludzką i chcieli zbadać etiologię
tej choroby. Myślałam o wydaniu książkowym opowiadań, bo towarzyszyła mi także uparta
myśl o uczczeniu pamięci mej Matki której cień chodził za mną uporczywie i zdawał się
mówić – pospiesz się córeczko, bo „wszystko ma swój kres”, jak niegdyś śpiewał Mieczysław
Fog.
Znalazłam na „cyber space” panią Elżbietę Mycielską-Dowgiałło, Rektora Szkoły
Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Przesłałam jej kilka opowiadań z nieśmiałym
pytaniem, czy jest zainteresowana i skłonna do wydania książkowego. Czekałam na
odpowiedz mając nikłą nadzieję. Nie przypuszczałam, że uczelnia katolicka wyrazi
zainteresowanie dla tematu martyrologii Żydów. Okazuje się, że stereotypy są złudne i w
ciągu wielomiesięcznej emailowej korespondencji zmieniałyśmy tytuły listów z Szanownej
Pani poprzez Droga, Kochana Pani, do Elżbiety, Elżuni i Bisi. Ja pozostałam Salomeą, bo z
takim długim i biblijnie obciążonym imieniem nic pieszczotliwego nie wychodzi. Andrzej,
jej mąż, jest równie kochany przeze mnie jak Bisia. Nasze emaile były intensywne, bo
chciałyśmy wydanie książki skojarzyć z rocznicą likwidacji getta łódzkiego. Ale był zawsze
we mnie lęk, że gdzieś, w jakimś punkcie rozpatrywań historycznych się zderzymy i powrócą
do mnie porachunki z Polską. A u Elżbiety? Kto wie? Może instynktowna niechęć do Żydów,
może jakieś żale powojenne? Miałam rację, bo byłyśmy blisko kolizji, ale w dwójkę
odsunęłyśmy od siebie niebezpieczeństwo zbędnej, a być może wrogiej dyskusji. Nasza
będąca jeszcze w powijakach przyjaźń zwyciężyła. Widmo starych oskarżeń ciążyło, męczyło
i nic dobrego nie wróżyło prócz zniszczenia.
Wróciłyśmy więc do wydania książki i sprawdzania prawdziwości faktów mych
opowiadań, które trzeba było poprzeć dokumentami i zdjęciami. Nasza przyjaźń na razie
jeszcze bez fizycznego istnienia nie dała się unieść podburzonymi faktami.
Czekaliśmy teraz na spotkanie w Łodzi, gdzie odbywały się uroczystości rocznicowe
likwidacji getta i promocja mojej książki. Na lotnisku oczekiwał mnie mój „adoptowany”
wnuk Krystian i jego teść Tomek Nowicki, który tłumaczył na polski moje opowiadania.
Zaledwie dwa lata temu mówiłam o wojennych dziejach Bałut w gimnazjum Krystiana,
które mieści się koło domu, gdzie mieszkała niegdyś w getcie moja przyjaciółka Stella. To
wszystko zorganizował Krystian, by młodzież łódzka poznała historię Bałut wojennych.
W tejże Lodzi promocja mej książki przeszła moje oczekiwania. Słuchacze szukali
szczegółów i zadawali mnóstwo pytań. Widziałam na sali z daleka uśmiechnięte twarze

Elżbiety i Andrzeja, a ich obecność była dla mnie kojąca. Poznałam ich zaledwie godzinę
przedtem, ale już wydawało mi się, że mam przy sobie dwie rodziny, tą łódzką a także tą
warszawską. Dzięki nim mogłam bez wahania dzielić się ze słuchaczami moimi przeżyciami
wojennymi, w języku ojczystym, w moim rodzinnym mieście.
W późniejszych moich wystąpieniach w Warszawie słuchacze otoczyli mnie jak
ochronnym pasem i chcieli wiedzieć więcej o Żydach polskich, choć wdrygałam się, słysząc
„Żydek” czy „Żydóweczka.” Musiałam tłumaczyć, że my nie lubimy tych zdrobnień nawet z
kochających ust, bo brzmią fałszywie i nie godnie. Widziałam zakłopotanie na ich twarzach,
bo chcieli tylko okazać sympatię, ale rozumieli powód mego otrząsania z tych nazw. Potem
pojechałam z Bisią i Andrzejem w Polskę gdzie podziwiałam wspaniałe drogi, które nie
ustępują amerykańskim i piękne wsiowe domy-wilie. Nie mogłam nadążyć umysłowo za
nowoczesnością polskiej wsi, miast i za szybkim tempem i rozwojem stolicy. Często
chciałam się uszczypnąć, bo wydawało mi się jestem zagubioną Alicją w krainie czarów.
Gdy pojechałam ze znajomymi do Kazimierza Górnego w wynajętym aucie z
szoferem, który był także przewodnikiem, rzeczywistość pokazała swe stare oblicze. Twarz
gładka i dokładnie ogolona, zawzięta należała do naszego przewodnika i kierowcy, pana
Bogusława, lat ponad 60, ubranego starannie i czysto. Prowadził wóz nienagannie, był bardzo
elokwentny ukazując znajomość historii i geografii miejsc, ale brakowało mu kompletnie
poczucia humoru. Dominował nad nami, grupą trzech kobiet a w końcu dobiegł do
ulubionego tematu antysemitów, o Żydach rządzących w Polsce i ich wybrykach. Cytował
najbardziej absurdalne fakty o perfidności żydowskiej i ich żądzy władania światem. Potem
dodał z dumą, że jest endekiem i był kandydatem na prezydenta, ale brakowało mu sporo do
100 000 podpisów. Przypomniałam mu spokojnie, że jestem Żydówką, taką co przetrwała, ale
to w niczym nie umniejszyło jego wigoru nienawiści do całego świata, zwłaszcza do Żydów.
Spokojnie siedziałam koło cholerycznego, plującego żółcią, operującego fałszowanymi
faktami człowieka i zadecydowałam, że ta nazbierana chyba od dzieciństwa złość nie da się
zmienić czy zahamować moimi argumentami a możemy w czwórkę łatwo wylądować w
rowie, albo gorzej. Wysłuchałam spokojnie do końca jego tyradę, jak doświadczony
psychiatra nic nie mówiąc i z lekka ziewając, bo cóż może być ciekawego w poglądach
rasistowskich? W pięknym Kazimierzu Bogusław oprowadzał nas po starym cmentarzu
żydowskim a stamtąd poszliśmy do synagogi. Trzymał mnie mocno za rękę bym nie upadła i
miał zawsze butelkę wody dla mnie. Może jednak jest jakiś cień zbawienia dla tego
człowieka? W końcu jest naprawdę trudno żyć z tak nagromadzoną w sercu przez lata
nienawiścią do Żydów a także do własnych rodaków z odmienna orientacją polityczną a na
pewno do ludzi o odmiennym kolorze skóry czy innej religii. Żal mi się go zrobiło, bo
pozostał analfabetą, nie umiejącym czytać historii a prowadzi go przez życie głos nienawiści
do drugiego człowieka.
To zdarzenie nie umniejszyło ani o jotę mojego entuzjazmu z pobytu w Polsce, bo
Bogusław nie jest swej ojczyzny symbolem ani przedstawicielem. Miałam w pamięci moich
polskich przyjaciół oraz ludzi, którzy przyszli na promocję mej książki i wykazali dla jej
treści duże zainteresowanie, choć uświadomiłam sobie raz jeszcze, że nie łatwo jest pozbyć
się trucizny antysemityzmu.
Moja wizyta dobiegała końca a moje spotkania z Elżbietą i Andrzejem coraz bardziej
zbliżały nas do siebie choć jesteśmy z różnych środowisk, nasze życiorysy są odmienne, inne
warunki życia nas kształtowały. Ale jak mówi przysłowie: Im bardziej się różnimy, tym
bardziej jesteśmy podobni, zdaje się do nas stosować, bo pomimo różnic łączy nas ten sam
kod moralny, ta sama kultura, historia i kraj, w którym się urodziliśmy. A także język polski,
w którym myślę, czuję i piszę.

Jestem jednym z „ostatnich Mohikanów,” Żydów polskich i unoszę ze sobą do mej obecnej
ojczyzny, USA, uczucie wielkiego zbliżenia do mej byłej ojczyzny. W dużej mierze
zawdzięczam to moim polskim przyjaciołom i tej „ młodej Polsce,” która kraj zamienia i
odmienia.
A na pytanie „ spotkanie czy przyjaźń„ odpowiadam Bisiu i Andrzeju głośno i
dosadnie P r z y j a ź ń.

